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Paikka:

Teams-etäkokous

Kokousaika:

7.5.2020 klo 18.00 – 20.03

Jäsenet

Leppänen Risto
Kolkkala Riina

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

(saap. klo 18.04 § 64 käsittelyn aikana)

Alipirjelä Teija (POISSA)
Heikkilä Martti
Kaajalaakso Markus
Karvala Leena
Länsikallio Pinja
Mäkitalo Matti (poistui klo 19.39 § 72 käsittelyn aikana)
Nieminen Pentti
Paavilainen Timo
Riikonen Oili
Tervahartiala Leena
Varajäsenet

Saariaho-Räsänen Emmi (Teija Alipirjelän varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Leppänen Soili
Mäkinen Minna
Ahola Marika
Koski Sari

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj.
kappelineuvoston pj.
talousjohtaja
hallintosihteeri, sihteeri

Risto Leppänen
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa

Liedossa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

/

2020

Martti Heikkilä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

2020

Markus Kaajalaakso
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 11.25.5.2020 Liedon seurakunnan kotisivuilla.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

/

Sari Koski
hallintosihteeri
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KN § 62
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toimitti alkuhartauden.

KN § 63
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Laillisuus edellyttää, että kutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuus edellyttää, että
enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille 29.4.2020.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 64
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Martti Heikkilä ja Markus Kaajalaakso.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Martti
Heikkilä ja Markus Kaajalaakso.

KN § 65
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Puheenjohtajan otettua muihin asioihin § 78.1 ”Rippikoulumaksujen
päivittäminen” ja ilmoitusasioihin ”Taloustoimiston tilanne” esityslista
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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KN § 66
KORONAN VAIKUTUKSET SEURAKUNNAN KESÄTOIMINTAAN JA HENKILÖSTÖÖN
Valtioneuvoston linjausten mukaisesti kymmenen hengen kokoontumisrajoitukset ovat
voimassa 13.5.2020 saakka. Valtioneuvosto on luvannut 3.5.2020 mennessä ohjeistaa
13.5.2020 jälkeen toteutuvista rajoitustoimenpiteistä. Oletettavaa on, että heti
valtioneuvoston uusien linjausten jälkeen Kirkkohallitus ja Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli ohjeistavat seurakuntien jumalanpalveluselämää ja kesätoimintaa.
Liedon seurakunnan työntekijät ovat varautuneet tilanteeseen ja listanneet kesänajan
työtehtävät, lomat, oma-aloitteiset lomarahavapaat ja virkavapaa-ajat 31.8.2020 saakka.
Työntekijöiden listaukset on laadittu siltä pohjalta, mikäli kymmenen hengen
kokoontumisrajoitukset pysyvät kesäajan voimassa. Listausten perusteella on nähtävissä,
että mikäli kokoontumisrajoitukset pysyvät kymmenessä hengessä 13.5.2020 jälkeen ja
suunniteltu kesätoiminta ei voi toteutua, on seurakunnassa tarkoituksenmukaista harkita
tuta-menettelyn käynnistämistä.
Työntekijöille on kerrottu, että 7.5.2020 kokoontuva kirkkoneuvosto päättää Kirkon
yhteistoimintasopimuksen luku 3, 7– 12 §:ien mukaisen tuta-menettelyn aloittamisesta,
joka koskee tuotannollisia ja taloudellisia syitä, joilla on vaikutusta työn tekemisen
tarpeeseen. Ennen kuin työnantaja ratkaisee 7 §:ssä tarkoitetun asian, sen on käsiteltävä
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan
toimenpiteen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja asianomaisten työntekijöiden ja heidän
edustajiensa kanssa (tuta-menettely).
Ilmoitus tuta-menettelyn käynnistämisestä on annettava kirjallisesti viimeistään viisi päivää
ennen neuvottelujen aloittamista. Työnantaja voi tehdä päätöksen tuotannollisista tai
taloudellisista syistä toimeenpantavasta irtisanomisesta, lomauttamisesta tai osaaikaistamisesta vasta, kun tuta-menettelyn aloittamisesta on kulunut vähintään 14 päivää.
Valtioneuvoston uusien ohjeiden mukaan julkisissa kokoontumisissa sovelletaan 1.6.2020
alkaen 50 hengen kokoontumisrajoitusta. Seurakuntatilaisuuksia voidaan 1.6.2020 alkaen
järjestää henkilörajoitukset ja osallistujien turvallisuus huomioon ottaen. Kirkon johto
kannustaa seurakuntia järjestämään lasten, nuorten ja perheiden päivätoimintaa niin, että
toimintaan osallistuu enintään 50 henkilöä kerrallaan. Perusteet kesätoiminnan
perumiseen ovat poistuneet.
------Esityksen valmistelija; talousjohtaja ja kirkkoherra
----------Talousjohtajan ja kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran selvityksen poikkeusolojen
talousvaikutuksista seurakunnalle sekä työntekijöiden työtilanteesta 31.8.2020
saakka, kesäaikana käytettävistä vapaaehtoisista lomaraha- ja virkavapaista,
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lomien sijoittelusta, työaikasaldojen purkamisesta, työnkuvien muutoksista sekä
kesätyöntekijöiden uudelleen järjestelyistä ja täyttämättä jätetyistä tehtävistä.
2. toteaa, että tuta-menettelylle ei ole toistaiseksi tarvetta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta – valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja Marika Ahola ja kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 67
HALSSIN VANHAN MAJOITUSRAKENNUKSEN PÄÄPIIRUSTUKSET JA
KUSTANNUSARVIO (KV)
Viitteet: KN 19.9.2019 § 160 ja KN 28.11.2019 § 214
Kirkkoneuvosto päätti 19.9.2019, että insinööri Jari Sairasen johdolla Halssin vanhaan
majoitusrakennuksen tehdään riskirakenteiden (wc- ja pesutilat) osalta rakenneavauksia.
Samalla sovittiin, että selvitystyön valmistuttua tulokset ja mahdollinen
kunnostussuunnitelma sekä tarkentunut kustannusarvio esitetään kirkkoneuvostolle.
Jari Sairasen raportissa todetaan seuraavat havainnot:
- Hiiret tms. ovat vaurioittaneet eristekerroksia pahasti ja lisäksi hiiren jätöksiä tuli
vastaan avauksissa paljon.
- Pesu- ja wc-tiloissa ei havaittu ”silminnähtäviä” kosteus/lahovaurioita, ei
rakenteiden mustumia tms.
- Höyrynsulkumuovin limitykset, teippaukset, läpivientien tiivistykset ovat todella
puutteelliset.
- Eri seinä-/kattomateriaalien ”suoraksi-koolauksien” takia on jäänyt paljon erilevyisiä
ilmarakoja, josta ilma kulkeutuu hallitsemattomasti huonetiloihin.
Sairasen toimenpide-ehdotukset:
- Rakennuksen kaikki loput pintamateriaalit ja eristeet puretaan pois ja rakennetaan
uudelleen.
- Sähköjen ja vesijohtojen uusiminen ja ryömintätilan kunnostus
- Rakennuksen toiminnallisen suunnittelun aloittaminen ja majoitustilan
viranomaismääräysten tulkinnan selvittely
- Tarkempien rakennuskustannuksien selvittäminen.
- Korjaustyön toteuttamistavan valinta
- Alustavan aikataulun laadinta.

------Esityksen valmistelija; vs. talouspäällikkö
----------Talouspäällikön päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Halssin vanhan majoitusrakennuksen kunnostusta
sisätilojen purkutyöllä ja toteuttaa tilojen peruskorjauksen urakat osa kerrallaan
vuoden 2020 aikana. Kirkkovaltuustolle ehdotettavassa talousarviossa investoinnin
kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 150.000 euroa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: vs. talouspäällikkö Kirsi Pelkonen
-------------KN 7.5.2020
Insinööritoimisto Jari Sairanen Oy on laatinut suunnitelman kunnostamistoimista,
pääpiirustukset sekä kustannusarvion. Pääpiirustukset ja kustannusarvio toimitetaan
kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse ennen kokousta. Piirustuksia ja suunnitelmia on
käsitelty yhdessä vastaavien kanssa 23.4.2020. Työalojen toiveet välitettiin suunnittelijalle
ja otetaan huomioon piirustuksissa. Talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmä käsitteli
suunnitelmia kokouksessaan 29.4.2020.
Talousarvioon on varattu 150 000 €:n määräraha korjauksen toteuttamiseen. Korjaustyön
toteuttamistavaksi on suunniteltu osaurakat. Täsmennetty kustannusarvio on yhteensä
276 272,00 €.
------Esityksen valmistelija; talousjohtaja
----------Talousjohtajan päätösesitys:
1. käsittelee pääpiirustukset ja kustannusarvion.
2. arvioi rakennushankkeen tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista kokonaisvaikutusta
muihin investointeihin nähden.
3. päättää joko käynnistää Halssin vanhan majoitusrakennuksen korjaushankkeen tai
lykätä sitä tuleville vuosille.
Käsittely: Kirkkoneuvosto keskusteli pitkään Halssin vanhan majoitusrakennuksen
piirustuksista ja kustannusarviosta. Kirkkoneuvosto arvioi hankkeen
tarkoituksenmukaisuutta ja hankkeen talousarvion ylittävän kustannusarvion
lisärahoittamista. Kirkkoneuvosto totesi, että hankkeen tarkentunut kustannusarvio vaatii
päätöksenteon siirtämistä kirkkovaltuustoon. Talousjohtaja muutti päätösesitystään.
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Talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. arvioi rakennushankkeen tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista kokonaisvaikutusta
muihin investointeihin nähden.
2. käsittelee pääpiirustukset ja kustannusarvion ja lähettää ne kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
3. päättää käynnistää Halssin vanhan majoitusrakennuksen korjaushankkeen tai lykätä
sitä tuleville vuosille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto:
1. arvioi rakennushankkeen tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellista
kokonaisvaikutusta muihin investointeihin nähden.
2. käsitteli pääpiirustukset ja kustannusarvion ja päätti lähettää ne kirkkovaltuuston
hyväksyttäviksi.
3. päätti käynnistää Halssin vanhan majoitusrakennuksen korjaushankkeen.
Muutoksenhaku: kohdat 1 ja 3: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, kohta 2: ei
muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja Marika Ahola

KN § 68
TALOUSSÄÄNTÖ (KV)
Ark. 0.1.1
Seurakunnan varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajien
vastuusta sekä taloutta koskevista muista säädöksistä ja määräyksistä säädetään
kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa
talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja
talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä
taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Uudessa taloussäännössä on huomioitu kulttuurishistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ja irtaimiston hoito ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen julkaiseminen
verkkosivuilla. Lisäksi on täsmennetty erityiskatteisten rahastojen määritelmää.
------Esityksen valmistelija; talousjohtaja
----------Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee taloussäännön ja toimittaa sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja Marika Ahola

KN § 69
VALTUUSTOALOITE; MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKIN SIIRTÄMINEN (KV)
Viite: KV 15.1.2019 § 16.1
Kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2019 kirkkovaltuutettu Oili Riikonen teki seuraavan
aloitteen:
”Muualle haudattujen muistomerkin siirtäminen
Seurakuntalaisten toiveesta esitän, että muualle haudattujen muistomerkki siirrettäisiin esim.
vanhan huoltorakennuksen paikalle hautausmaan ylälaitaan. Perusteluna tähän on käytävien
liukkaus talvisin jyrkkä ala/ylämäki. Etenkin iäkkäillä ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä on vaikeuksia
päästä muistomerkille.
Liedossa 15.1.2019
Oili Riikonen”

Kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
-----------KN 7.5.2020
Muistomerkin uusi paikka osoitetaan hautausmaakaavassa (kirkkolain 17 luvun 8 §).
Hautausmaakaava ja -käyttösuunnitelma on parhaillaan suunnitteluvaiheessa.
Suunnittelutyö on loppusuoralla. Suunnitelma ja kaava voidaan laatia huomioiden muualle
haudattujen muistomerkin uusi paikka Liedon kirkon hautausmaalla.
Hautausmaakaava ja -käyttösuunnitelma tulevat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
käsittelyyn niiden valmistuttua.
------Esityksen valmistelija; talousjohtaja
----------Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto:
1. käsittelee valtuustoaloitteen ja esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite on
loppuun käsitelty,
2. antaa ohjeistuksen hautausmaakaavan ja -käyttösuunnitelman suunnittelijalle
huomioida muistomerkin uusi paikka.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja Marika Ahola

KN § 70
PÄIVÄKERHORYHMIEN MINIMIKOKO
Seurakunnan perinteiseen päiväkerhotoimintaan osallistuminen on kunnallisen
päivähoidon muutosten vuoksi vähentynyt viime vuosina merkittävästi.
Kirkkohallituksen varhaiskasvatustiimin laatiman suosituksen mukaan ”yhdellä ohjaajalla
voi olla korkeintaan 10-12 lasta, kahdella ohjaajalla 15-18 lasta. Kun lapsiryhmässä on
mukana 3–vuotiaita ja ohjaajia on kaksi (2), on nähty hyväksi asettaa ylärajaksi 12 lasta.
Yhden (1) ohjaajan ryhmässä, jossa on mukana 3-vuotiaita, voi olla vain 8-10 lasta. Jos
ryhmässä on vain 3-vuotiaita, ryhmäkooksi suositellaan 6 lasta. Mikäli 3-vuotiaiden
kerhokerta kestää 1-1,5 tuntia, ryhmässä voi olla 7-8 lasta.”
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 12.6.2018 päiväkerhoryhmän minimikooksi
vähintään kahdeksan lasta, kun ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa. Päiväkerhoryhmää ei
perusteta, mikäli ryhmässä on vähemmän kuin viisi lasta. Muuten ryhmäkokojen suhteen
noudatetaan Kirkkohallituksen varhaiskasvatustiimin ohjeistusta.
Seurakunnassa on kaudelle 2020-2021 tarjolla seuraavat päiväkerhoryhmät:
Musiikkipainotteinen Musamuksut Liedon keskustassa, luontopainotteinen Pajulinnut
Littoisten Tammikalliossa ja Ketunpojat Ilmaristen Ketunkololla, joihin ilmoittautuminen on
parhaillaan käynnissä. Ensi syksyn ryhmiin liittyen vastaava lastenohjaaja on esittänyt, että
ryhmäkokoa nostettaisiin siten, että minimi ryhmäkoko olisi 10 lasta ja maksimi 20.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että päiväkerhon vähimmäisryhmäkoko kahdella ohjaajalla
on 10 henkeä ja maksimi 20 henkeä. Päiväkerhoryhmää ei perusteta, mikäli
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ryhmässä on vähemmän kuin 10 kerhoryhmän toimintaan säännöllisesti
sitoutunutta lasta.
Käsittely: Riina Kolkkala esitti, että päätökseen lisättäisiin lause, että ryhmän kokoa ja sen
tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuodenvaihteessa. Kirkkoneuvosto päätti lisätä tämän
lauseen päätökseen. Matti Mäkitalo esitti, että päiväkerhoryhmää tarjotaan myös
Tarvasjoelle. Tämä esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että päiväkerhon vähimmäisryhmäkoko kahdella
ohjaajalla on 10 henkeä ja maksimi 20 henkeä. Päiväkerhoryhmää ei perusteta,
mikäli ryhmässä on vähemmän kuin 10 kerhoryhmän toimintaan säännöllisesti
sitoutunutta lasta. Ryhmän kokoa ja sen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan
vuodenvaihteessa.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Lapsiasiavaikutukset:
Ryhmäkoon pitäminen maltillisena parantaa lasten turvallisuutta. Maltillisen kokoisessa
ryhmässä toiminta on myös laadukkaampaa, sillä vuorovaikutus, läheisyys ja lasten ja
ohjaajien välinen kohtaaminen syvenee.

KN § 71
LAPSIASIAINHENKILÖT
Lapsivaikutukset (KJ 23:3 §): Lapsiasiainhenkilöiden nimeäminen varmistaa sen, että
heidän avullaan lapsivaikutukset tulee huomioiduksi ja arvioiduksi seurakunnan
päätöksenteossa. Nimeämisellä on suuri merkitys lapsivaikutusten arviointiin.
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto on nimennyt 7.5.2015 lapsiasiainvaltuutetuiksi Päivi
Linnasaari-Liimataisen ja Kaisa Johdon. Kaisa Johdon jäätyä pois seurakunnan
luottamuselimistä viime seurakuntavaalien jälkeen on tullut esiin toive, että pitäisi valita
uusi luottamushenkilö lapsiasiainhenkilöksi.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Liedon seurakunnan lapsiasiainhenkilöiksi valitaan Pinja Länsikallio ja Päivi
Linnasaari-Liimatainen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: valitut
Lapsiasiavaikutukset:
Lapsiasianvaltuutettujen nimeäminen parantaa lapsiasiavaikutusten arviointia sekä lasten
ja nuorten näkökulman huomioimista seurakunnan toiminnassa ja elämässä.

KN § 72
TIETOTURVAPOLITIIKKA JA -MÄÄRÄYKSET
Arkkihiippakunnan IT-alueen johtokunta päätti kokouksessaan 29.11.2019, että kirkon
yhteiset tietoturvapolitiikka ja -määräykset otetaan käyttöön myös meidän IT-alueellamme.
Uusissa ohjeissa on otettu huomioon muun muassa EU:n yleinen tietosuoja-asetus.
Tietoturvapolitiikan mukaisesti seurakunnissa kirkkoneuvosto vastaa seurakuntataloudelle
annettujen tietoturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. Tuosta
syystä tietoturvapolitiikka ja -määräykset tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn.
------Esityksen valmistelija; talousjohtaja
----------Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkon tietoturvapolitiikan ja -määräykset (pöytäkirjan
LIITE 1) noudatettaviksi Liedon seurakunnassa ja edellyttää samalla, että kaikki
seurakunnan työntekijät noudattavat määräyksiä.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu
Lisätiedot: talousjohtaja Marika Ahola

KN § 73
IT-ALUEEN TIETOSUOJAVASTAAVAN JATKO
EU:n yhteinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018. Kirkon viranomaisroolin
vuoksi seurakunnille tarvitaan nimetty tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava
voidaan nimetä useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun
kirkon viranomaisen yhteiseksi tietosuojavastaavaksi.
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IT-alueen johtokunta päätti 18.1.2018 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän
tietosuojavastaavan tehtävän toteuttamisesta IT-aluekeskuksen palveluna
määräaikaisena. Määräaikaisuuden perusteena oli arvelu, että tietosuojavastaavan tarve
vähenisi siirtymäajan jälkeen sekä toisaalta toivomus, että kirkkohallitus järjestäisi palvelun
keskitetysti myöhemmin. IT-alueen tietosuojavastaavaksi nimettiin Marjut Marila
31.12.2019 asti.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on toimia asiantuntijana, neuvonantaja, valvojana ja
yhdyshenkilönä. Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta, vaan siltä osin vastuu kuuluu edelleenkin rekisterinpitäjälle ja
organisaation johdolle.
Tietosuojavastaavan vastuulla ei ole mm. tietosuoja-asetuksessa määritellyt rekisterien
dokumentoinnit selosteineen eikä prosessien kuvaaminen tai muutosehdotukset. Rooli
rajautuu neuvontaan ja oheistukseen, sekä tarvittaessa viestintään valvontaviranomaisen
suuntaan.
IT-alueen johtokunta päätti 29.11.2019 jatkaa IT-aluekeskuksen tietosuojavastaavan
palvelua 1.1.2020 alkaen toistaiseksi. Samalla päätettiin jatkaa Marjut Marilan tehtävää ITalueen tietosuojavastaavana.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimeää (EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti)
Liedon seurakunnan tietosuojavastaavaksi AHK:n IT-alueen tietosuojavastaavan
Marjut Marilan 1.1.2020 alkaen toistaiseksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen
Tiedoksi: IT-alue

KN § 74
VASTUURYHMIEN MUISTIOT
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vastuuryhmien muistiot.
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Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seuraavat vastuuryhmien muistiot:
Talous- ja kiinteistöhallinnon vastuuryhmän muistiot 7.4.2020 ja
29.4.2020.

Muutoksenhaku: ei muutoksenhakuoikeutta
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 75
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
Nro 2/20 28.2.2020 - Nro 12/20 21.4.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 76
TALOUSJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
talousjohtajan viranhaltijapäätökset:
Nro 3/20 14.4.2020 - Nro 4/20 27.4.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 77
VASTAAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
vastaavan nuorisotyönohjaajan viranhaltijapäätökset:
Nro 1/20 14.2.2020 - Nro 15/20 12.3.2020
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyt viranhaltijapäätökset.

KN § 78
MUUT ASIAT
KN § 78.1
RIPPIKOULUMAKSUJEN PÄIVITTÄMINEN
Liedon seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 27.3.2019 vuoden 2020 rippikoulumaksut
seuraavasti:
-

Aholansaari, Kokemäki, Pensar ja Tieva 120€
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-

Päivärippikoulu ilmainen
Halssin leirit 1-4, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 70€
Lisäksi muihin seurakuntiin kuuluvilta peritään 1,5-kertainen hinta, eli
Halssin leirit 1-4, Tarvasjoen rippikoulu ja Virrat 105€ ja Aholansaari,
Kokemäki, Pensar ja Tieva 180€.

Nykyisessä koronatilanteessa on tarpeen päivittää maksut. Tämän hetkisen tiedon
mukaan kesän 2020 rippikoulut toteutuvat joko päivärippikouluina tai etärippikouluina ja
siksi on päätettävä, että päivärippikoulujen ruokailut (lounas ja päiväkahvi) ovat
rippileiriläisille ilmaisia.
------Esityksen valmistelija; kirkkoherra
----------Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että kesän 2020 aikana päivärippikouluina toteutuvat
rippileirit ovat kaikille rippikoululaisille maksuttomia.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Lisätiedot: kirkkoherra Risto Leppänen

KN § 79
ILMOITUSASIAT
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätös:
20.4.2020 § 124 Kirkkolain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeyttäminen ja vaikutukset
ohjesääntöjen käsittelyyn
Taloustoimiston tilanne
Keskusteltiin taloustoimiston työtilanteesta.

KN § 80
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (LIITE 2).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 81
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.03.
_ _ _
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon seurakunnan kotisivuilla 11.25.5.2020 ja ilmoitus tästä on seurakunnan kotisivuilla 29.4.-25.5.2020.

Lieto, 25.5.2020

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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